
ZÁPISNICA č. 3/2018 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej,  konaného dňa 27.07.2018 

 

Prítomní: viď priloženú prezenčnú listinu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto  zápisnice 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu rokovania OZ 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Monitorovacia správa čerpania rozpočtu k 30.06.2018 

7. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 4/2018 

8. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 5/2018 

9. Dodatok č. 1 Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb obce Kotešová na 

2018-2023 schváleného dňa 8. decembra 2017 uznesením č. 74/2017 

10. Schválenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce Kotešová na celé 

funkčné obdobie 2018 - 2022 

11. Schválenie určenia volebných obvodov a počet poslancov v nich do Obecného 

zastupiteľstva v Kotešovej na celé volebné obdobie 2018 - 2022 

12. Odpredaj nehnuteľného majetku v obci Kotešová 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Návrh na uznesenie 

16. Záver 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej otvoril PhDr. Mgr. Peter Mozolík – starosta 

obce, ktorý privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, Pani  Mgr. Máriu Mihokovú 

- riaditeľku ZŠ a MŠ v Kotešovej a  hlavnú kontrolórku p. Jozefu Šipkovú, zároveň ospravedlnil 

poslancov Jána Tichého a JUDr. Petra Maslovského, ktorí sa nemohli rokovania zúčastniť. 

Rokovanie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce PhDr. Peter Mozolík určil za zapisovateľku Lýdiu Frolovú. Za overovateľov 

zápisnice určil poslancov  Annu Melotovú a Milana Chrásta 

 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej  komisie  starosta  obce navrhol poslancov Prof. Ing. Jozefa Jandačku PhD.  

a Jaroslava Hozáka. Obecné zastupiteľstvo  schválilo návrh na zloženie návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

 

za:         7            proti:                  0              zdržali sa:      0 



4. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva a 

vyzval poslancov OZ na predloženie  návrhov na  doplnenie alebo zmenu programu.  Keďže   

neboli   prednesené   žiadne  doplňujúce  alebo  pozmeňujúce   návrhy    k   programu  rokovania   

zo strany poslancov,   starosta  obce  dal   hlasovať  o  schválení   programu zasadnutia OZ. 

 

 

Hlasovanie:  

   

za:         7            proti:          0           zdržali sa:       0 

 

5. Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o plnení jednotlivých uznesení z predchádzajúcich 

zasadnutí obecného zastupiteľstva a konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. Informáciu 

o plnení uznesení zobralo obecné zastupiteľstvo  na vedomie.  

 

 

Hlasovanie:  

   

za:        7            proti:            0         zdržali sa:       0 

 

6. Monitorovacia správa čerpania rozpočtu k 30.06.2018 

 

Monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu vypracovala Daniela Hozáková. Správa 

hodnotí plnenie programového rozpočtu k 30. 06. 2018. Obsahuje vyhodnotenie finančných 

limitov v absolútnom ako aj percentuálnom vyjadrení naplnenia a čerpania rozpočtu  ako aj 

hodnotenie ukazovateľov a cieľov v rámci 9 programov: 1. Plánovanie, manažment a kontrola, 2. 

Interné služby obce, 3. Služby občanom, 4. Odpadové hospodárstvo, 5. Pozemné komunikácie, 6. 

Vzdelávanie, 7. Kultúra a šport, 8. Sociálne služby a 9. Rozvojové projekty. Jednotlivé programy 

sú rozčlenené do  podprogramov, v ktorých sú špecifikované zámery a výsledky v konkrétnych 

oblastiach programu k 30.06.2018. Tento bod programu bol prerokovaný aj na finančnej komisii, 

ktorá nemala námietky a odporučila OZ zobrať na vedomie bez výhrad. Monitorovaciu správu 

k programovému  rozpočtu obce Kotešová za I. polrok 2018 poslanci OZ vzali na vedomie. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:        7             proti:               0                 zdržali sa:      0 

 

 

7. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 4/2018 

 

Daniela Hozáková pracovníčka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 4/2018,   

ktoré bolo vykonané v kompetencii starostu obce v zmysle Zásad hospodárenia  s finančným 

prostriedkami a platných právnych predpisov. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 

08.12.2017 uznesením č. 70/2017 rozpočet na rok 2018, ktorý bol zostavený ako prebytkový v 

príjmovej časti vo výške 1 210 916,00 € a vo výdavkovej časti vo výške 1 210 877,00 € s 

prebytkom 39,00 €. Rozpočtovým opatrením č. 4/2018 dochádza k zmenám rozpočtu 



navýšením, príp. znížením výšky pôvodne rozpočtovaných  finančných prostriedkov resp. 

presunmi medzi jednotlivými položkami – konkrétne  zníženie výdavkov v programe údržba 

budov, zvýšenie bežných výdavkov v položkách audit, správa obce, stavebný úrad, verejné 

osvetlenie, údržba verejných priestorov, školstvo. Rozpočet po 4. zmene  rozpočtu v roku 2018 

zostáva prebytkový vo výške 42,50 €. Tento bod programu bol prerokovaný aj na finančnej 

komisii, ktorá nemala námietky a odporučila OZ zobrať na vedomie bez výhrad. Poslanci 

obecného zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 zobrali na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

 

za:          7           proti:                0                zdržali sa:      0 

 

 

8. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 5/2018 

 

Daniela Hozáková pracovníčka obce oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 5/2018. 

Rozpočtovým opatrením 5/2018 dochádza k zmenám ako na strane  príjmovej tak aj výdavkovej 

časti rozpočtu   zapracovaním  čiastok v príjmoch a výdavkoch, zmeny rozpočtu navýšením, 

príp. znížením výšky pôvodne rozpočtovaných finančných prostriedkov a to zvýšenie bežných 

príjmov na dotáciu škole,  presuny medzi položkami – výpočtová technika a iné. Plánované 

rozpočtové príjmy vo výške 1 210 916,00 € boli upravené na 1 466 375,77 €, plánované 

rozpočtové výdavky zo začiatku roku vo výške 1 210 877,00 € boli upravené na 1 466 333,27  €. 

Rozpočet po 5. zmene  rozpočtu v roku 2018 zostáva prebytkový vo výške 42,50 €. Tento bod 

programu bol prerokovaný aj na finančnej komisii, ktorá nemala námietky a odporučila OZ 

schváliť Rozpočtové opatrenie č. 8/2017.  

 

Hlasovanie: 

 

za:         7            proti:               0                 zdržali sa:      0 

 

 

9. Dodatok č. 1 Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb obce Kotešová na 2018 – 2023 

schváleného dňa 8. decembra 2017 uznesením č. 74/2017 

 

 

  V zmysle novely zákona Slovenskej národnej rady  č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 

predpisov pracovníčka obce Mgr. Alena Babčanová vypracovala Dodatok č. 1 Komunitného 

plánu rozvoja sociálnych služieb na roky 2018 - 2023. V novele zákona o sociálnych službách sa 

menilo celé znenie §-u 83 ods. 5. Uvedeným dodatkom sa mení spôsob každoročného 

vyhodnocovania plnenia komunitného plánu a podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie 

komunitného plánu. Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili Dodatok č. 1 

Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb obce Kotešová na roky 2018 – 2023 a zároveň 

schválili Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb obce Kotešová na roky 2018 – 2023 vrátane 

Dodatku č. 1 ako celok. 

 

Hlasovanie: 

 

       za:           7             proti:             0           zdržali sa:      0 

 



10. Schválenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce Kotešová na celé funkčné 

obdobie 2018-2022 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky 

rozhodnutím č.203/2018 Z. z. vyhlásil nové voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich 

konania na sobotu 10. novembra 2018. Obecné zastupiteľstvo je  povinné v zmysle § 11 ods. 4 

písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v lehote 90 dní 

pred dátumom konania volieb určiť a schváliť rozsah výkonu funkcie starostu obce resp. úväzok. 

Poslanci obecného zastupiteľstva po vyjadrení svojich názorov a postojov k danému bodu 

odsúhlasili na celé funkčné obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný 

úväzok s odôvodnením, že funkcia starostu v obci Kotešová si vyžaduje celého človeka 

a vychádzajúc z minulosti o potrebe rozsahu výkonu práce vo funkcii starostu, aj vzhľadom na 

pribúdajúce kompetencie miest a obcí a z toho vyplývajúcich povinností, nie je opodstatnené 

uvažovať o krátení úväzku starostu obce pre budúce volebné obdobie. 

 

 

Hlasovanie: 

 

       za:          7              proti:              0          zdržali sa:      0 

 

 

11. Schválenie určenia volebných obvodov a počet poslancov v nich do Obecného 

zastupiteľstva v Kotešovej na celé volebné obdobie 2018 -2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v zmysle §11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov má povinnosť v stanovenom časovom limite určiť počet poslancov 

pre budúce volebné obdobie. Aj pri tomto bode sa či už poslanecký zbor, ako aj názor starostu 

zjednotil, keď po vzájomnej diskusii k predmetnému bodu dospeli prítomní k záveru, že 

zastúpenie občanov bude v obecnom zastupiteľstve tak ako doteraz  a OZ odsúhlasilo počet 

poslancov „9“ na celé volebné obdobie 2018-2022. 

 

 

Hlasovanie: 

 

       za:          7             proti:            0             zdržali sa:      0 

 

 

12. Odpredaj nehnuteľného majetku v obci Kotešová 

 

a) Ing. Pavol Puškár a manželka, Ševčenkova 20, 851 01 Bratislava 

 

 

Dňa 3. mája 2018 požiadal pán Ing. Pavol Puškár  o odkúpenie časti parcely E-KN 2488 o 

výmere 57 m². Uvedená časť parcely je odbočka miestnej komunikácie, ktorá nikam nevedie, leží 

medzi jeho a susednou parcelou, nie je možné ju nijako využiť. Pán Puškár má v úmysle sceliť 

svoje parcely, vlastník susednej nehnuteľnosti pán Borovský s odkúpením uvedenej časti parcely 

súhlasí. Poslanci obecného zastupiteľstva na predchádzajúcom zasadnutí OZ  schválili trvalú 

prebytočnosť časti nehnuteľného. Na základe tejto skutočnosti hlasovaním odsúhlasili prevod  



majetku vedeného na LV č. 2226 a  to výmeru 57 m2  z nehnuteľnosti – parc. E-KN č. 2488, 

orná pôda o výmere 706 m2 za celkovú sumu 456,00 €. 

 

Hlasovanie: 

 

za:          7           proti:                 0               zdržali sa:      0 

 

 

b) Stanislav Klobucký ml., 013 61 Kotešová 403 

 

Pán Stanislav Klobucký ml. žiada o odkúpenie časti parcely E-KN 2480/2 vo vlastníctve obce 

o výmere 99 m². Súčasťou uvedenej parcely je aj miestna komunikácie na Kopanice. Časť 

parcely z ktorej chce odkúpiť žiadateľ má šírku 12 metrov. P. Klobucký chce odkúpiť pás v šírke 

3 m. Po zúžení časti parcely zostane ešte priestor na komunikáciu v šírke 9 m. Poslanci OZ 

prerokovali túto žiadosť a  hlasovaním schválili zámer odpredaja a trvalú prebytočnosť 

uvedeného majetku. 

 

Hlasovanie: 

 

za:         7           proti:               0                 zdržali sa:      0 

 

 

c) Ing. Oliver Čvirik a manželka Ing. Alena Čviriková, 013 61 Kotešová 291 

 

Pan Čvirik a manželka podali žiadosť o odkúpenie časti parcely C-KN 1152/1 o celkovej výmere 

19 m². Uvedený priestor je súčasťou ich dvora, je dlhodobo ohradený a udržiavaný, žiadatelia  

chcú vyspriadať majetkovo právny stav. Poslanci OZ nemali voči tejto žiadosti námietky a 

hlasovaním schválili zámer odpredaja a trvalú prebytočnosť uvedeného majetku. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:         7           proti:               0                 zdržali sa:      0 

 

d) Ján Hozák a manželka Antónia Hozáková, 013 61 Kotešová 361 
 

 

Pán Ján Hozák a manželka žiadajú o odkúpenie podielu obce v parcele E-KN č. 175. Parcela je 

evidovaná ako záhrada a je súčasťou dvora žiadateľov. Obec Kotešová má v uvedenej parcele 

podiel 2/4 čo činí 23,5 m². Poslanci OZ hlasovaním schválili zámer odpredaja a trvalú 

prebytočnosť uvedeného majetku. 

 

 

Hlasovanie: 

 

za:       7            proti:                0                zdržali sa:      0 

 

 

 

 



13. Rôzne 

 

 

a) Detské ihrisko – nepodporená žiadosť 

 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že žiadosť o poskytnutie dotácie na vybudovanie 

detského ihriska z programu Podpora rozvoja športu bola zamietnutá. Starosta obce sa voči tomuto 

rozhodnutiu odvolal a požiadal o pomoc listom predsedu vlády SR, napriek tomu žiadosť nebola 

podporená. Poslanci OZ túto informáciu zobrali na vedomie. 

 

 

b) UNICO – kasačná žiadosť na zamietnutie žaloby  

 

Starosta obce Kotešová informoval o situácii v súvislosti s firmou UNICO Žilina, ktorá neustále má 

snahu aj napriek zamietavému stanovisku na vydanie územného rozhodnutia a potvrdeného nášho 

zamietavého stanoviska Okresným úradom Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky na ťažbu 

štrkopieskov v lokalite Lán o ich žalobe na tieto rozhodnutia, ktoré podali na Krajský súd v Žiline. 

Dňa 3. 4. 2018 bolo v tejto súvislosti pojednávanie na Krajskom súde v Žiline, pričom Krajský súd 

Žilina zamietol žalobu uvedenej spoločnosti, čím potvrdil správnosť našich rozhodnutí v tejto veci. 

Rozsudok v mene republiky nadobudol právoplatnosť 18. 5. 2018. Spoločnosť UNICO Žilina sa 

však zákonom stanovenej lehote odvolala, podala tzv. Kasačnú žalobu na Najvyšší súd SR, pričom 

všetky podklady pre rozhodnutie Najvyššieho súdu SR boli odoslané zo Žiliny  do Bratislavy. 

Kasačná žaloba je určitým spôsobom druh dovolania v civilnom práve a má presne stanovené 

podmienky podania. Kedy ale sa konečne rozhodne v tejto veci, nevieme zatiaľ uviesť a ani ako to 

dopadne, len dúfame, že to bude v prospech obce Kotešová. 

 

c) Kruhový objazd v obci Kotešová 

 

Na základe prijatého uznesenia č. 33/2018, zo dňa 18. 5. 2018 a poverenia poslancov pre starostu, 

starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o krokoch, ktoré podnikol v súvislosti 

s možnosťou vybudovania kruhového objazdu na križovatke na hlavnej ceste. Dňa 9. 7. 2018 o 11.00 

hod. sa uskutočnilo na ŽSK oficiálne rokovanie k vybudovaniu kruhového objazdu v obci Kotešová 

na križovatke ciest II/507 a II/541 za účasti starostu obce Kotešová, podpredsedu ŽSK p. Bc. Igora 

Janckulíka a ďalších riaditeľov odborov. Na tomto stretnutí bolo skonštatované, že tento kruhový 

objazd má svoje opodstatnenie ako z hľadiská bezpečnosti našich občanov a žiakov, tak aj z hľadiska 

riešenia budúcej motorovej dopravy v tejto križovatke. Bolo dohodnuté, že obec Kotešová dá 

vypracovať záväznú štúdiu zrealizovateľnosti tohto projektu a potom na základe výšky investície, 

bude spoločné rokovanie a podpísané memorandum medzi obcou Kotešová a ŽSK z dôvodu 

rozdelenia financovania projektu podľa jednotlivých stredísk. Potom by ŽSK ak to bude priechodné 

zabezpečil projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, ktoré bude vydávať Stavebný úrad 

obce Kotešová a následné projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, ktoré bude vydávať 

špecializovaný úrad Okresného úradu v Žiline, odbor dopravy. Ďalej bolo dohodnuté pracovné 

stretnutie priamo na mieste v Kotešovej aj za účasti projektanta Ing. Petra Vonša s firmy DAQE, 

ktorému bola zadaná objednávka na vypracovanie záväznej štúdie realizácie tohto projektu aj 

s rozpočtami a s technickou správou, ktoré budú vypracované v troch dohodnutých variantách 

a najlepšie riešenie by bolo posunuté na ďalšie rokovanie podľa dohody. Cena štúdie, ktorú bude 

platiť obec Kotešová bude cca 1800.-€. Poslanci obecného zastupiteľstva s uvedeným zámerom 

súhlasili. 

  

 



d) Príprava rozpočtu na rok 2019 

 

Starosta obce informoval poslancov, že z dôvodu nastávajúcich volieb by mal byť na poslednom 

zasadnutí OZ v mesiaci október schválený rozpočet na ďalší rok. Je dôležité, aby bol rozpočet 

schválený, v opačnom prípade by v mesiaci január 2019 musela ísť obec do rozpočtového provizória. 

Schválený rozpočet je možné podľa potrieb upravovať. Poslanci OZ s týmto názorom súhlasili 

a poverili starostu obce a ekonómku, aby k uvedenému zasadnutiu OZ pripravili návrh nového 

rozpočtu. 

 

 

e) Spor Belancová-Kužela 

 

Pani Belancová podala sťažnosť na obec a dožaduje sa, aby pán Kužela opravil oporný múr, ktorý 

delí ich pozemky. O túto vec sa už sporili na súde, p. Kužela predložil rozsudok Okresného súdu 

v Žiline, ktorý zamietol žalobu manželov Benancovcov (v čase podania žaloby boli ešte manželia) 

a Krajského súdu v Žiline, ktorý potvrdil Rozsudok v mene Slovenskej republiky Okresného súdu 

v Žiline. Aj keď táto záležitosť, riešenie tohto sporu je v plnej kompetencii starostu ako výkonnej 

moci, na základe sťažnosti, kde p. Belancová žiada aj Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej o riešenie 

vzniknutej situácie, poslanci prerokovali túto sťažnosť na základe informácii od starostu obce. 

Starosta obce informoval poslancov podrobne o tomto spore. Rozhodnutie súdu vzhľadom na vyššiu 

právnu silu, je pre samosprávu, teda obec záväzné ako aj pre Stavebný úrad obce Kotešová. Obec 

Kotešová ako aj Stavebný úrad obce Kotešová, v uvedenej veci nijakým spôsobom nemôže donútiť 

v tejto sťažnosti, vzhľadom na rozhodnutie súdov, aby vlastník nehnuteľnosti niečo konal, alebo 

urobil na odvrátenie „nepodloženého hroziaceho nebezpečenstva vzniku škody na majetku, aj keď 

bolo vydané Ohlásenie k drobnej stavbe v zmysle §-u 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby 

nepodlieha kolaudačnej povinnosti ani kontrole o ukončení stavby v zmysle §-u 76 stavebného 

zákona. Jediným riešením je spoločná dohoda s vlastníkom Ing. Kuželom o vybudovaní spoločného 

oporného múru, na základe nového Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby, nakoľko to pôvodne 

z roku 2008 už stratilo platnosť. Tu by ale muselo dôjsť ku spoločnej dohode aj o spolufinancovaní 

uvedeného zámeru. Samozrejme každý vlastník nehnuteľnosti si musí zabezpečiť ochranu svojho 

majetku, ak tak nie je iným spôsobom rozhodnuté (napr. v občianskom konaní rozhodne súd 

a zaviaže konkrétneho vlastníka na odstránenie škody, alebo aby niečo vybudoval a tým zabránil 

k poškodzovaniu susedných pozemkov a nehnuteľnosti). Z uvedených dôvodov v tejto časti, kde 

bolo už právoplatné rozhodnuté súdmi SR, obec Kotešová a ani Stavebný úrad obce Kotešová, 

nemôžu už inak rozhodnúť a nariadiť niekomu, aby v tomto prípade niečo konal, alebo vybudoval. 

Obec Kotešová ako samosprávny celok, Stavebný úrad Kotešová, ktorý plní v rámci preneseného 

výkonu štátnej správy zverené mu kompetencie na úseku stavebného zákona v zmysle správneho 

poriadku, musia vždy postupovať v súlade so zákonom a nariadeniami platnými v SR. 

 

 

f) Žiadosť o prenájom pozemku Lýdia Hrmelová, 013 61 Kotešová č. 701 

 

Pani Lýdia Hrmelová žiada o prenájom pozemku parc. E-KN 482/11 vo vlastníctve obce. Chcela by 

si prenajať približne 20 m pozdĺž cesty smerom k rieke oproti jej domu. Svoju žiadosť odôvodňuje 

tým, že uvedený priestor jej deti vyčistili a zasadili tam orechy. Poslanci obecného zastupiteľstva 

prerokovali túto žiadosť a zhodli sa v názore, že túto parcelu nie je možné prenajať, nakoľko je 

naplánovaná výstavba chodníka popri hlavnej ceste. Uvedený chodník bude prechádzať priamo 

priestorom, ktorý si chcela prenajať žiadateľka. 

 



g) Vandalizmus v obci 

 

Starosta obce informoval poslancov o situácii v obci, týkajúcej sa neustáleho ničenia majetku. Na 

jednej strane sa občania dožadujú, aby sa budovalo, na druhej strane sa ničí majetok natoľko, že 

náklady na sanovanie, opravy a obnovu zničeného siahajú do takej výšky, že by bolo možné za tieto 

financie vybudovať niečo hodnotné. Spomenul zničené priestory v altánku v oddychovej zóne 

v hornej časti obce, v altánku pri jazere Kadurka, poškodené multifunkčné ihrisko, kde boli 

rozobraté bránky a rozrezané siete, zničené zastávky, kontajnery na separovaný odpad nahádzané v 

rieke. Starosta obce uviedol, že tento vandalizmus do značnej miery pácha naša mládež a rodičia 

niektorých týchto mladých občanov, ktorí ničia náš spoločný majetok, často krát na výzvu 

zamestnancov obce, aby si doma s nimi porobili poriadok, začnú vulgárne nadávať zamestnancom 

obce. V poslednom období by okrem kamier pravdepodobne vyriešilo situáciu zriadenie obecnej 

polície, aj vzhľadom na to, že je tu páchaných veľa drobných priestupkoch, avšak nikto nechce 

perzekuovať a sankcionovať našich občanov, skôr ide o upozornenie na protiprávne 

a protispoločenské konanie z ich strany, čo si ale niektorí stále nejako nechcú uvedomiť. Poslanci 

OZ zobrali túto informáciu na vedomie. 

 

 

h) Lávka cez rieku Váh 

 

Starosta obce informoval poslancov o stave lávky cez rieku Váh v dolnej časti obce pod jazerom 

Kadurka. Je v životu nebezpečnom stave a je potrebné ju uzavrieť. Lávka nie je majetkom obce. 

Starosta obce podnikol niektoré kroky za účelom zistenia pôvodného vlastníka, resp. zhotoviteľa a to 

tak, že listom požiadal Štátny archív v Žiline o zistenie stavu v súvislosti s vydávaním stavebného 

povolenia za účelom zistenia investora v rokoch 1978 - 1983. Taktiež požiadal o súčinnosť Správcu 

povodia Váhu p. Ing. Michala Gábora, či v rámci ich podniku nebola takáto stavba zrealizovaná. 

Oprava lávky obcou svojpomocne neprichádza do úvahy, nakoľko je  technicky nezvládnuteľná a je 

potrebné ju vykonať odborne. Taktiež obec Kotešová nemôže financovať majetok, ktorý nemá vo 

svojom vlastníctve. Celková rekonštrukcia uvedenej lávky sa môže odhadom pohybovať vo výške 

cca 50000.-€, nakoľko bude potrebné pravdepodobné vymeniť aj laná a celý závesný systém. Pre 

obec Kotešová má uvedená lávka strategický význam, nakoľko je to jediné prepojenie na druhu 

stranu, kde sú aj naše obecné pozemky, ale aj v rámci budúcej cyklotrasy na hričovskú stranu. 

 

 

14. Diskusia 

 

Bod diskusia bol bez príspevkov. 

 

 

15. Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Prof. Ing.  Jozef Jandačka PhD. Poslanci  

obecného   zastupiteľstva  schválili   návrh   na   uznesenie,  z  ktorého vyplývajú jednotlivé   

Uznesenia obecného zastupiteľstva v Kotešovej. 

 

13. Záver 

 

Nakoľko boli všetky body programu vyčerpané a poslanci obecného zastupiteľstva nemali viac 

otázok a pripomienok, starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť 

a rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej vyhlásil za ukončené.  



 

 

 

 

 

V Kotešovej, 27. 07. 2018                                                  ................................................... 

                                                                                                PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Anna Melotová                                                                  .................................................... 

 

 

 

Milan Chrást                                                                       .................................................... 

                 

 

Zapisovateľka: 

 

Lýdia Frolová                                                                       ...................................................            

 

 

 

 

 

 
Vyvesené: 31.07.2018 

 

Zvesené:   15.08.2018                                              


